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    Okul öncesi ve okul çağındaki çocukların klinik gruplarındaki yıkıcı davranışları inceleyen 
araştırmalar sürekli olarak çocukların duygu bilgileri ve empatilerinde önemli güçlükler 
ortaya koymuş, ancak zihin kuramlarında bozulmamış performans göstermiştir. Bununla 
birlikte, zihin kuramının aksine duygu bilgisi ve empatideki bu zorlukların klinik gruplarda 
aşırı bozulma formlarına özgü olup olmadığı veya tipik olarak gelişmekte olan çocukların 
sergilediği daha hafif seviyeler de dahil olmak üzere genel olarak yıkıcı davranışlarla ilgili 
geniş eksiklikleri temsil ettiği büyük ölçüde bilinmemektedir. Akran bağlamlarında daha hafif 
yıkıcı davranışlar (örneğin sızlanma, tartışma, kural kırma ve dövüş) zihin kuramı, duygu 
bilgisi ve empati gibi sosyo-bilişsel ve duygusal becerilerde normatif varyasyonlarla ilişkili 
olabilir. Klinik örneklerde gözlenen aynı ilişkilerin tipik gelişimde ortaya çıkıp çıkmayacağını 
aydınlatmak için, bu çalışma tipik olarak okul öncesi çocukların yıkıcı davranışlarının 
geliştirilmesinde zihin kuramı, duygu bilgisi ve empatinin rolünü incelemeyi amaçlamaktadır. 

     Çeşitli bireysel görevler kullanılırark tipik olarak gelişen 116 Türk anaokulu çocuğunun 
zihin kuramı, duygu bilgisi(öfkeyi ve üzüntüyü anlama) ve acı için empati duygusu ölçüldü. 
Aynı zamanda annelerin akran bağlamlarında çocukların yıkıcı davranış düzeyleri hakkında 
raporları alındı. Sonuç olarak, başkalarının duygularıyla empati kurmanın zihinsel durumlarını 
ve daha düşük yıkıcı davranışlar için duygularını anlamaktan daha önemli olduğu bulundu. 



        Yıkıcı davranışlar tehdit edici ve  öfke, saldırganlık, vurmak, bağırmak, sızlanmak, 
tartışmak ve kuralları çiğnemek gibi sosyal uyumluluğu bozan rahatsız edici eylemleri ifade 
eder. Bu davranışlar, günlük türbülanslı davranışlarda görüldüğü gibi daha hafif formlardan 
klinik gruplarda teşhis edildiği gibi ciddi seviyelere kadar değişebilir. Okul öncesi yaşlarla 
sınırlı ılımlı yıkıcı davranışlar, akran ve aile bağlamlarında özerkliği iddia etmenin ve dil ve 
öz düzenleme becerilerindeki ilerlemeler nedeniyle kademeli olarak azalmanın bir yolu olarak 
işlev görürken, bu davranışların sıklığında istikrar gelecekteki karşıt olma karşı gelme 
bozukluğu ve davranış bozukluğu tanılarıyla bağlantılıdır. Okul öncesi yıllarla sınırlı ılımlı 
saldırganlık görünmüyor, daha sonraki okul yıllarında ve ergenlik döneminde sosyal ve 
duygusal işlevselliği bozmak; bununla birlikte, okul öncesi dönemden ileri yaşlara kadar 
süreklilik gösteren hem yüksek hem de düşük saldırganlık düzeyleri, gelecekte risk alma ve 
dışsallaştırma sorunları gibi zayıf sosyal uyumla ilişkilendirilmiştir. Bu bulgu, bozulma 
düzeyinin değil, zaman içinde devam etmesinin olumsuz sosyal uyumla bağlantılı olduğunu 
göstermektedir. Bu nedenle, okul öncesi çocukların yıkıcı davranışlarında istikrara katkıda 
bulunabilecek erken sosyo-bilişsel ve duygusal zorlukların (örneğin, zihin kuramı, duygu 
bilgisi ve empati) tanımlanması, gelecekteki olumsuz sonuçların önlenmesi için önemli 
olabilir. Davranış problemleri olan okul çağındaki çocuklarda, çalışmalar sürekli olarak duygu 
bilgisi ve empati konusunda önemli eksiklikleri tanımlamış, ancak zihin teorisinde sağlam bir 
performans göstermiştir. Bu bulgular, zihinsel durum anlayışındaki (zihin teorisi) 
eksikliklerden ziyade duygu işlemedeki eksikliklerin (duygu bilgisi ve empati), çocukların 
klinik örneklerinde yüksek düzeyde agresif ve uyumlu olmayan eğilimlerin temelini 
oluşturduğu fikrini doğurmuştur. Bununla birlikte, zihin bilgisi teorisinin aksine duygu bilgisi 
ve empatideki bu eksikliklerin, okul öncesi ve okul çağındaki çocukların klinik örneklerinde 
görülen yüksek düzeyde yıkıcı davranışlara özgü olup olmadıkları veya yıkıcı davranışların 
karakteristiği olan geniş zorlukları temsil edip etmedikleri büyük ölçüde bilinmemektedir. 
Topluluk örneklerindeki okul öncesi çocukların zihin teorisi, duygu bilgisi ve empati 
konusunda sürekli ilerleme gösterdikleri göz önüne alındığında, bu üç becerinin her birinin 
performansında normatif farklılıklar hafif agresif, kural kırıcı ve karşıt olan davranışlarıyla 
ilişkilendirilebilir. Her ne kadar önceki çalışmalar bunların rolünü vurgulasa da okul öncesi 
çocuklarının yıkıcı davranışlarının düşük seviyelerindeki becerileri topluluk örneklerinde, tek 
bir çalışmada zihin teorisi, duygu bilgisi ve empati üzerine odaklanmadılar ve bu nedenle 
hangi becerinin en kritik olduğunu tanımlamadılar. Okul çağındaki çocukların klinik 
örneklerine ilişkin bulgular, yıkıcı eylemler için bu becerilerin her birinin benzersiz önemini 
gösterirken, bu bulgular bize okul öncesi çocuklarda erken yıkıcı davranışlarla ilişkili 
sosyobilişsel ve duygusal beceriler hakkında kapsamlı bir anlayış kazandırmak için yeterli 
değildir. İlk olarak, tipik ve klinik örnekler için bozulma nedenleri (öncüler) aynı olmayabilir. 
Gelişimsel psikopatoloji açısından bakıldığında, bozulma gibi sosyal davranışlar ve bu 
davranışlarla ilişkili faktörler hem tipik olarak gelişen hem de klinik örneklerin kullanılmasını 
gerektirir. Böylece, birinden elde edilen bulgular, incelenen fenomenler hakkında diğerini 
bilgilendirir. İkincisi, sosyo-bilişsel ve duygusal beceriler okul öncesi dönemde hızlı bir 
gelişme gösterir ve birinde iyileşme diğerinde büyümeyi kolaylaştırır. Bu nedenle, sosyal 
davranışlar okul öncesi dönemde tüm bu becerilerin yeni ortaya çıkan ve birbiriyle ilişkili 
gelişimiyle yakından bağlantılıdır. Teorik hesaplara ve ampirik bulgulara bakarak, aşağıda 



zihin teorisinin, duygu bilgisinin ve empatinin tipik olarak gelişmekte olan okul öncesi 
çocuklarının yıkıcı davranışlarıyla nasıl ilişkilendirilebileceğini ayrıntılı olarak açıklıyoruz. 

     Zihin teorisi, inançları ve niyetleri de dahil olmak üzere başkalarının içsel zihinsel 
durumlarını anlama yeteneği, çocukların sosyal etkileşimlerinin sosyobilişsel ilişkilerinden 
biridir. Araştırmalar, okul öncesi ve ilkokul çocuklarının yüksek zihin teorisi performansının 
prososyal davranışlarıyla pozitif bir şekilde ilişkili olduğunu göstermiştir.Fakat, zihin teorisi 
ve yıkıcı davranışlar arasındaki ilişkilere dair kanıtlar, zihin teorisi ve prososyal davranış 
arasındaki bağlantıdan daha karmaşık görünmektedir. 
Akran bağlamlarında derin bozulma gösteren zorbaların saldırganlığına odaklanarak, 
çocukların saldırgan eylem türlerinin (reaktif veya proaktif) dikkate alınması gerektiğinin 
altını çizilmiştir. Reaktif saldırganlığın başkalarının zihnini yanlış anlamalarından 
kaynaklandığını iddia edildi fakat proaktif saldırganlık, çocukların arzulanan bir sonuç elde 
etmek için başkalarına zarar vermenin olası yollarını tahmin etmelerini sağlayan daha yüksek 
zihinsel durum anlama becerilerinden kaynaklanır. Bu kavramsallaştırmadan sonra, 
çalışmaların çoğu, çocukların saldırgan davranışlarının ve muhalefetlerinin proaktif ve reaktif 
olarak ayırt edilebildiği örneklerde yıkıcı davranışlar ve zihin kuramı arasındaki ilişkiye 
odaklanmıştır. 

     Zihin kuramının yanı sıra, uyumlu sosyal davranışlar için bir diğer kritik beceri duygu 
bilgisidir. Yüz ifadelerindeki ve sosyal bağlamlardaki duyguları tanıma yeteneğini tanımlar ve 
çocukların sosyal davranışlarını şekillendirmede önemli bir role sahiptir. Okul öncesi 
dönemden başlayarak, başkalarının duygularını yüz ifadelerine ve durumsal ipuçlarına 
dayanarak tanımlamak, kendi duygularını düzenlemelerini ve uygunsuz duygusal ekranlardan 
kaçınmalarına yardımcı olur. Böylece duygu bilgisi, sosyal değişimlerde duyguların uygun 
şekilde harekete geçirilmesini, düzenlenmesini ve kullanılmasını sağlar. Araştırmalar, okul 
öncesi çocukların klinik ve toplum örneklerinde duygu bilgisi ve yıkıcı davranışlar arasında 
anlamlı bir negatif ilişki olduğunu ortaya koymuştur. Sosyal bilgi işleme teorisi açısından, 
küçük çocukların başkalarının öfke ve üzüntü gibi olumsuz duygularını doğru bir şekilde 
tanıması çok kritiktir. Başkalarının sosyal karşılaşmalardaki öfkesini ve üzüntüsünü yanlış 
anlamak, onlara düşmanca niyet atfetmelerine ve saldırganlık, muhalefet ve kuralların 
çiğnenmesine yol açabilir. Başkalarının öfke ve öfke uyandıran durumlarının yanlış 
anlaşılması, çocukların kendilerini başarılı bir şekilde düzenleme yeteneklerine zarar verebilir 
ve karşı gelme, saldırganlık ve kural ihlali gibi uyumsuz davranışlara yol açabilir. Bu nedenle, 
hem üzüntü hem de öfkenin yanlış anlaşılması yıkıcı eğilimlerle olumsuz ilişkili olsa da, öfke 
(atılganlık ve yeterlilik) ve üzüntü (çaresizlik ve kırılganlık) ile iletilen temel anlamlardaki 
farklılıklar yıkıcı davranışlarla farklı ilişkilere yol açabilir.  

     Duygu bilgisine (üzüntü ve öfkeyi anlamak) ek olarak, küçük çocuklarda yıkıcı 
davranışlar, başkalarının duygu durumlarının diğer kişinin nasıl hissettiğine benzer şekilde 
anlamasından kaynaklanan duygusal bir tepki olarak tanımlanan empati ile ilgili olarak geniş 
ölçüde araştırılmaktadır. Başkalarının duygularıyla empati kurmaya yetkin olan çocuklar sık 
sık yardım ve rahatlatıcı davranışlar sergileme eğilimindedir ve sosyal etkileşimlerinde usta 
olarak görülürler. Birçok çalışma küçük çocukların empati ve fiziksel ve sözel saldırganlık, 



kural ihlali, karşıt olma davranışı ve zorbalık gibi yıkıcı davranışlar arasında önemli bir 
negatif ilişki olduğunu ortaya koymuştur.  

    Zihin kuramı, duygu bilgisi ve empati okul öncesi çağlarda birbiriyle ilişkili bir şekilde 
gelişmesine rağmen, kavramsal olarak bu beceriler arasında ince farklılıklar ortaya 
çıkmaktadır. Hem zihin kuramı hem de empati perspektif almaya bağlıdır; ancak, zihin 
kuramı çoğunlukla inançları ve niyetleri gibi başkalarının gözlemlenemez zihinsel 
durumlarını anlama konusunda kavramsallaştırılmıştır ve bu nedenle bilişsel perspektif almayı 
gerektirir. Bunun aksine, empati, diğerlerinde duygusal durumuna işaret eder. İnsanların 
duygusal durumları kavranır ve paylaşılır, bu da duygusal bakış açısı almayı gerektirir. Duygu 
bilgisi ise şu şekilde varsayılır: empatinin ilk adımı ve temel bileşeni. Davranışsal kanıtlar, 
duygu bilgisinin okul öncesi çocukların zihin kuramı performansı ile bağlantılı olmasına 
rağmen, empati ile ilişkisinin daha güçlü olduğunu göstermektedir. Bu nedenle, başkalarının 
duygularını anlamak, başkalarına empatik tepki vermeyi kolaylaştırabilir ve dolaylı olarak 
duygusal paylaşım yoluyla yıkıcı eğilimlerin engellenmesine yardımcı olabilir. Her ne kadar 
farklı çalışmalar çocukların zihin teorisi, duygu bilgisi ve empati becerilerini yıkıcı 
davranışlarla ilgili olarak ele almış olsa da, sadece klinik örneklerde okul çağındaki ve okul 
öncesi çocuklarla yapılanlar bunları bir çalışmada birlikte incelemiş ve empati ve duygu 
bilgisinde önemli eksiklikleri tespit etmişler ve yıkıcı davranışlar ile ilişkilendirmişlerdir. 
Bununla birlikte, klinik olarak yüksek yıkıcı sorunların aksine, zihin teorisi duygu bilgisi ve 
empati performansındaki normatif varyasyonlar, tipik olarak okul öncesi gelişmekte olan 
okullardaki hafif günlük yıkıcı davranış seviyeleri için önemli olabilir. Bu çalışmada, akıl 
teorisinin, duygu bilgisinin ve empatinin okul öncesi çocuklarının günlük yıkıcı davranışları 
(ör. Saldırganlık, sızlama, ağlama, sorumlu olmayı talep etme ve kuralları çiğneme) ile 
kendine özgü ilişkisini araştırıldı. Daha önceki çalışmalar, zihin kuramı ve yıkıcı davranışlar 
arasındaki ilişkiye ilişkin tutarsız sonuçlar (negatif veya boş ilişkiler) gösterdiğinden, 
çocukların duygu bilgisi ve empati becerileri kontrol edildiğinde aynı bağlantı araştırıldı. 
Duygu bilgisi ile ilgili olarak, öfke ve üzüntü anlayışlarını ayrı ayrı değerlendirildi ve daha az 
öfke ve üzüntü anlayışına sahip olmanın, daha yüksek seviyelerde yıkıcı davranışlar 
sergilemeye yol açtığı görüldü. Empati konusunda, başkalarının fiziksel acılarıyla empati 
kurmaya odaklanıldı ve empati duyguları anlamayı gerektirdiğinden başkalarının acılarıyla 
empati kuracak olan okul öncesi çocukların sosyal etkileşimlerde yıkıcı davranış 
sergilemelerinin daha az muhtemel olması beklenmektedir. Empati ile pozitif ilişkili olarak  
öfke ve üzüntüyü anlamanın, empati yolu ile yıkıcı davranışları azalttığı hipotez olarak 
sunulmuştur. Son olarak, zihin teorisi, duygu bilgisi ve empati okul öncesi yıllarda hızla 
geliştiği için, bu becerilerin yaşla pozitif korelasyonu öngörülmüştür.  

     Çalışmaya 45-72 aylık yaşlardaki yüz on altı çocuk (% 37 kız) katıldı. Tüm çocuklar bir 
devlet kreşine (% 57) ya da Türkiye'nin en kalabalık iki şehir merkezi olan İstanbul ya da 
İzmir'de bulunan devlet anaokuluna (% 43) gidiyordu. Annelerin raporlarına göre, hiçbirinde 
bilinen bir gelişimsel gecikme, bozukluk veya kronik sağlık sorunu yoktu ve bunların 
çoğunun ailesi evli heteroseksüel çiftlerin ailelerinden geliyordu (% 96). Anneler kendi ve 
eşlerinin eğitim seviyeleri hakkında ve  aylık gelirleri hakkında bilgi verdi.  



     Üniversite Kurumsal İnceleme Kurulu'ndan onay alındıktan sonra kreşlerin ve 
anaokullarının yöneticileri ile temasa geçildi ve onlardan bilgi kitapçığını velilere iletmelerini 
istendi. Bu kitapçıklarda ebeveynlere bu çalışmanın çocukların sosyal ve duygusal 
yetkinliklerini araştıracağı bildirildi ve görevler kısaca tanımlandı. Çocukların, istedikleri 
zaman, yorgun hissettikleri takdirde veya huzursuz ve sıkılmış hissettiklerinde çalışmayı 
bırakabileceklerini belirtildi. Daha sonra veri toplama zamanını ayarlamak için bu 
ebeveynlerle bağlantı kuruldu. Annenin raporlarıyla yıkıcı davranışı ölçüldü ve çocukların 
zihin kuramının, duygu bilgisinin ve empati becerilerinin ölçüldüğü bireysel değerlendirmeler 
kullanıldı. Tüm bireysel değerlendirmeler anaokullarında veya kreşlerde sessizce sadece 
çocuğun ve deneycinin bulunduğu odada gerçekleştirildi. Çalışmadaki çocuklar önce empati 
ve zihin kuramı görevlerini, ardından duygu bilgisi görevini sabit bir sırayla tamamladılar. 
Veri toplama işlemi yaklaşık bir saat sürdü. Görevler çocuklar için ilgi çekiciydi, oyuncaklar 
ve çeşitli resimlerle etkileşimleri içerdikleri için, çoğu çocuk konsantrasyon sorunuveya 
herhangi bir tükenme belirtisi göstermedi. Görevlerin tamamlanmasından sonra, çocuklara 
zamanları ve çabaları için şükran belirtisi olarak renkli çıkartmalar verildi.   

      Çocukların akran oyunu sırasında yıkıcı davranış düzeylerini ölçmek için Penn Etkileşimli 
Akran Oyun Ölçeği'nin Yıkım alt ölçeğini kullanıldı. Alt Ölçek 12 maddeden oluşur (örneğin, 
“Oyun sırasında kavga ve tartışma başlatır”, “Fiziksel olarak agresif”, “Sorumlu talepler”, 
“Ağlar, mızmızlanır, öfke gösterir”, “Başkalarının oyunlarını bozar”) ve anneler tarafından 
4'lü Likert ölçeğinde (1 = Asla 4 = Her zaman) puanlandı.  

     Empati, bilgisayar donanımlı duyuşsal empati görevi ile ölçüldü. Görev, fiziksel acı çeken 
insanları tasvir eden 18 fotoğrafla duygusal bir paylaşımı ve empatik endişeyi 
ölçüyor(örneğin, ayaklarının veya ellerinin bir kapının içine sıkışması).  Çocuklardan, görsel 
bir analog ölçekte, 0 ile 100 arasında, resimdeki kişinin ne kadar acı hissettiğini belirtmeleri 
(duygusal paylaşım) ve o kişi için ne kadar üzüldüklerini (empatik endişe) belirtmeleri istendi. 
Çocukların bu iki soruya verdikleri yanıtlar güçlü bir şekilde ilişkiliydi. Önceki çalışmalarda 
empatiyi duygusal paylaşım ve empatik endişenin bir kombinasyonu olarak 
kavramsallaştırdığı ve aralarındaki yüksek korelasyon göz önüne alındığında, duygusal 
paylaşım ve empatik endişe puanlarının ortalaması genel empati puanı olarak alınmıştır. 

     Çocukların zihin kuramı yeteneği, farklı durumlarda yanlış inancın anlaşılmasını 
gerektiren iki zihin kuramı görevi kullanılarak ölçülmüştür. Birincisi, çocuklara kahramanın 
nesnesinin (top) konumunun (sepetinin) yokluğunda başka bir karakter tarafından 
değiştirildiğini ve farklı bir yere (kutu) yerleştirildiğini gösteren Wimmer ve Perner'in (1983) 
Beklenmedik Yer görevdi. İkinci zihin kuramı görevi, Astington ve Jenkins (1995) tarafından 
tasarlanan Yanıltıcı Resimdi. Bu görevde, çocuklara bir kedinin kulaklarına benzeyen iki 
ayçiçeği yaprağı gösterildi ve daha sonra tüm resmin sadece bu yapraklara bakarak ne 
düşündüklerini tahmin etmeleri istendi. Daha sonra çocuklara tüm resmin aslında bir ayçiçeği 
ait olduğu gösterildi. Bir bellek kontrolü sorusu olarak, başlangıçta resmin sadece bir kısmını 
gördüklerinde ne düşündüklerini sordular ve test sorusu olarak, resmi hiç görmeyen 
arkadaşlarına ne olacağını sordular. Çocuklar her bir zihin kuramı görevinde hem bellek 
kontrolü hem de test sorularına doğru cevap verdiyse bir puan aldılar ve test sorusuna 
verdikleri cevaptan bağımsız olarak bellek kontrolü sorusunda başarısız oldularsa sıfır aldılar.  



     Öfke ve üzüntüyü anlama yeteneği, Türkçeye çevrilmiş ve Türkçe örneklerde güvenilir ve 
geçerli bir değerlendirme aracı olarak ortaya çıkan Denham'ın Duygu Bilgi Görevi (1986) 
kullanılarak ölçülmüştür. İlk olarak, çocuklara öfkeli ve hüzünlü yüzleri olan iki kart 
gösterildi ve yüzlerdeki duyguyu sözel olarak, isimlendirerek ve sözsüz olarak işaret etmeleri 
istendi. Daha sonra, çocuklardan öfke ve üzüntüyü ortaya çıkaran dört farklı durumda açıkça 
öfke ve üzüntü tanımlamaları istenmiştir (örneğin, bir kardeş tarafından gizlenen bir oyuncak 
sahibi olmak ve bir ebeveynin yalnız bir yolculuğa çıktığını görmek). Her duygu için kuklacı 
öfke ve üzüntünün standart yüz ifadelerini yaparken, çocuklara duygu yüklü durumun bir 
kukla tarafından gösterildiği videolar izletildi. Her durum için çocuklardan videodaki 
kuklanın duygularını sözel olarak, isimlendirerek ve sözsüz olarak, önlerine yerleştirilen 
duygu yüzlerinin kartlarına işaret ederek tanımlamaları istendi. Çocuklar doğru cevapları için 
iki puan, yaklaşık cevapları için bir puan (örn. Üzgün yerine mutsuz söyleme) ve yanlış 
cevapları için sıfır, ayrıca öfke ve üzüntüyü tamamen ayrı olarak anlayanlar maksimum puan 
olan 12 puanı aldılar.  

     Sonuçlar, zihin kuramı, duygu bilgisi ve empati arasında, tipik olarak gelişmekte olan 
çocuklarda yıkıcı davranışları anlamlı ve olumsuz olarak öngören etkenin sadece empati 
olduğunu göstermiştir. Beklentilere uygun olarak, başkalarının acısını daha iyi paylaşabilen 
çocukların akranlarını rahatsız eden davranışlar sergileme olasılıkları daha düşüktü. 
Başkalarının acılarıyla empati kurmak, çocukların kendilerini başkalarının rahatsızlığına yol 
açacak herhangi bir davranışta bulunmalarını engellemelerini sağlayabilir. Hem davranışsal 
hem de sinirsel seviyelerde gösterildiği gibi, başkalarının ağrısının algılanması, başkalarında 
ağrıyı gözlemleme ve ilk elden ağrı deneyimine dahil olan aynı beyin bölgeleri ile, kendisinde 
benzer ağrı temsillerini aktive eder. Bu nedenle, ağrı algılamaları benlikte benzer bir uyarılma 
yoluyla empatiyi kolaylaştırabilir ve gözlemciyi zarara yol açabilecek herhangi bir eylemden 
caydırabilir. Bu, Blair’in (1995) modelinde olduğu gibi,  insanlar biyolojik olarak başkalarının 
acılarına empati tepkisi ile tepki vermek üzere programlandı, bu da onların sosyal ilişkilerdeki 
agresif eğilimlerini engellemelerini sağlandı fikri ile paralellik göstermektedir. Ayrıca, 
üzüntüyü anlamak, başkalarının acıları için daha yüksek empati sağladı. Başkalarının 
yüzündeki üzüntüyü daha iyi anlayan ve üzücü duyguların ortaya çıkacağı koşulları anlama 
konusunda daha iyi olan çocukların, başkalarının acılarına karşı empati hissetme olasılıkları 
daha yüksekti. Bu sonuç, okul öncesi çocuklarına duygu sosyalizasyonu uygulamaları yoluyla 
hüznün öğretildiğini gösteren diğer gelişimsel çalışmalarla uyumludur. Örneğin, üzüntü 
nedenleri ve sonuçları hakkında konuşmak) üzüntü anlayışlarını arttırdı ve empati becerilerini 
kolaylaştırdı. Öfkeyi anlamak ve üzüntüyü anlamak birbirleriyle anlamlı ve pozitif bir şekilde 
ilişkili olsa da, üzgün ama kızgın olmayan duyguların anlaşılmasının daha yüksek empatiye 
yol açması nedeniyle empati ile ilişkilerinin farklı olduğu belirtilmelidir.  

     Çalışmada yıkıcı davranışlar empati ile hafifletilmiş gibi görünse de, zihin kuramı ile 
ilişkili değildi. Zihin kuramı ile saldırgan davranış arasındaki bağlantının saldırganlık türüne, 
yani proaktif ve reaktif olmasına bağlı olarak değişebileceği iddia edilmiştir. Bununla birlikte, 
okul öncesi çocuklarda, bu iki saldırgan davranış biçimi, tipik örneklerin günlük yıkıcı 
davranışlarında neredeyse ayırt edilemez. Bu nedenle, çalışmadaa zihin kuramı ve yıkıcı 
davranış arasındaki anlamlı olmayan bağlantı, proaktif ve reaktif saldırganlık eğilimlerinin bir 
arada varlığını yansıtabilir. Zihin kuramı, başkalarının zihinsel durumlarını anlamaya yarayan 



bir sosyo-bilişsel beceri olarak kabul edilir. Yıkıcı davranış düzeyi ortalama olarak düşük olan 
okul öncesi çocukların topluluk örnekleri için, zihin kuramı tek başına, çocukların yıkıcı 
davranış seviyesinin daha yüksek veya daha düşük olup olmayacağını doğrudan 
göstermeyebilir. Bunun yerine, zihin kuramını kullanmak için motivasyon ve ahlaki değerler 
(yani, başkalarıyla geçinmek veya onlara zarar vermek) kritik farkı yaratabilir. Yıkıcı 
davranışlar, başkalarına karşı çıkmak, kuralları çiğnemek ve kavgalara başlamak gibi, sosyal 
gruplardaki uyumlu ilişkileri bozdukları için ahlaki eylemlerle çelişmektedir. Bu nedenle, 
empatinin okul öncesi çocukların yıkıcı davranışları için zihin teorisi ve duygu bilgisinden 
daha kritik olduğunu bulmamızın ahlaki eylemlerin gelişimi üzerinde etkileri olabilir. 


